A Fundación Amigos de Galicia é unha entidade comprometida con
Galicia e, dunha maneira especial, cos máis necesitados da nosa Sociedade.
Continuando a laboura desenvolta dende o ano 1987, Fundación
Amigos de Galicia atendeu, no ano 2012, 25.936 persoas –de modo mensual, 14.175 menores e mozos. As rapazas e rapaces necesitan, neste momento
da súa vida, ter cubertas as súas necesidades básicas para así poder
desenvolver as súas capacidades e integrarse, con normalidade, no eido
educativo e laboral.
Traballamos activamente pola integración laboral das persoas
desempregadas, coordinando ofertas de traballo das empresas coa nosa
bolsa de emprego, facendo chegar as ofertas aos demandantes, ademais dos
técnicos dos Concellos. Preocúpanos dunha maneira especial o paro xuvenil,
puxemos en marcha a Axencia de Colocación autorizada pola Xunta de
Galicia, para aumentar as ofertas e a profesionalidade tanto na nosa terra
como a nivel mundial, pois as redes nos permiten facer uso de estes medios.
Fundación Amigos de Galicia é posible grazas os seus Patronos/as, á
iniciativa privada e, dunha maneira especial, ás empresas galegas, tanto polo
seu apoio económico, coma por outras doazóns en especie: a maior parte en
forma de alimentos.
Todo isto non sería posible sen a importantísima colaboración da
Xunta de Galicia, dos Fondos Europeos de Loita contra a Pobreza, do
Goberno de España, dos Concellos e das Deputacións. Agradecemos
ademais o apoio de Asociacións culturais, Asociacións de mulleres, colexios e
institutos e colectivos preocupados polos máis necesitados.
Asemade, resaltar o apoio que presta a Fundación Amigos de Galicia
a outras entidades que desenvolven traballos no eido de Acción Social.
Todo o traballo desenvolto polos traballadores profesionais da
Fundación e coordinado, para un maior éxito, cos Servizos Sociais dos
Concellos, da Administración en xeral, e das entidades que contan con
profesionais axeitados para conseguir os obxectivos que nos propoñemos.
Asemade, a entidade conta cun gran número de voluntarios que fan posible
chegar a axuda a tódolos recunchos de Galicia.
Fundación Amigos de Galicia está a disposición da Sociedade Galega
dando as grazas en nome dos máis necesitados e no noso propio, a todas as
persoas que fan posible este pequeno milagre diario a prol da nosa
Sociedade.

PADROADO RECTOR
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Fundación Amigos de Galicia é unha entidade sen fins lucrativos,
rexistrada coma Entidade Prestadora de Servizos Sociais nº E-2199.
Consta tamén no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación como
organización Non Gobernamental para o Desenvolvemento nº 200, no
Rexistro de Entidades de Interese Galego co nº 28, acollida á Lei de
Mecenado e no Rexistro de entidades culturais co nº 36.
Fundación Amigos de Galicia xurde en 1.987, coa finalidade de
garantir a axuda ós colectivos con limitacións económicas e sociais,
facilitando cobertura das necesidades básicas da vida cotiá das persoas
carentes de recursos económicos, especialmente daquelas unidades
familiares con menores a cargo, mediante o desenrolo do “Plan de
Cobertura de Necesidades Básicas ás Persoas Carentes de Recursos
Económicos de Galicia”.
A Fundación Amigos de Galicia, está a traballar, dende fai 25 anos,
con colectivos en situación de vulnerabilidade social, tratando de evitar a
exclusión social dos mesmos. A entidade dirixe o seu esforzo,
principalmente ós seguintes colectivos;
Menores en situación ou risco de desprotección.
mulleres vítimas de violencia de xénero
familias monoparentais
parados de longa duración con menores a cargo
parados de longa duración con dificultades económicas e sociais
beneficiarios de prestacións mínimas sen recursos económicos con
menores ó seu cargo,
 persoas en situación ou risco de exclusión social
 mulleres vinculadas ó mundo da prostitución







Asemade, cabe destacar a colaboración que presta a
comedores sociais e centros de acollida de menores de todo Galicia.
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Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero
A Fundación Amigos de Galicia desenvolveu, durante todo o ano
2.012 –dando continuidade ó xa desenvolto no ano 2011- o “Plan de Axuda
ás mulleres que sofren ou sufriron violencia de xénero en Galicia”,
mediante o cal se puxeron á disposición das mulleres os recursos xurídicos,
psicolóxicos ou sociais que precisaron e os que a entidade preveu que
poderían precisar, contando para tal fin cunha traballadora social, unha
psicóloga e unha orientadora laboral para o desenvolvemento dito
proxecto, así como tamén con persoal encargado de levar a cabo o
asesoramento xurídico das usuarias. Este proxecto foi posible, grazas á
colaboración da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de
Igualdade.
O desenvolvemento do “Plan de Axuda ás Mulleres Vítimas de Violencia
de Xénero” implica o desenvolvemento dun conxunto de accións a distintos
eidos de intervención –psicolóxica, formativa, social, familiar e xurídicaincentivando as capacidades das mulleres en xeral e de cada usuaria en
particular e constituíndo un reforzo da
propia estima das mesmas,
chegando a proporcionar tamén, nalgúns casos, un apoio que permita a
conciliación da vida familiar e laboral das mesmas –case o 90% das
mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas a través deste programa
contan con cargas familiares ó seu cargo-.
Ademais, para todas aquelas mulleres, vítimas de violencia de xénero,
que se atopan en situación de carencia ou limitación de recursos económicos
–derivada das dificultades de conciliación da vida familiar e laboral das
persoas, máis se cabe cando non hai outro rol que poida compartir as cargas
familiares e laborais- a Fundación Amigos de Galicia contempla, dentro do
“Plan de Axuda ás Mulleres que sofren ou sufriron violencia de xénero en
Galicia”, unha serie de axudas encamiñadas a dar total cobertura ás
necesidades básicas da vida cotiá, con accións orientadas a evitar
situacións que deriven na exclusión social dos menores destas unidades
familiares.
Estas actuacións, se desenvolven, de modo mensual durante todo o
ano, tratando de dar total cobertura ás necesidades no eido da
alimentación,
vestimenta
e
calzado,
aparellos
do
fogar
e
electrodomésticos, material escolar, produtos hixiénicos, xoguetes en
Nadal… de modo que se contribúa a promover a igualdade das persoas en
xeral, e dos menores en particular.
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A Fundación Amigos de Galicia ven desenvolvendo este “Plan de
Axuda ás Mulleres Que sofren ou sufriron violencia de xénero en Galicia”
dende fai máis de cinco anos, sendo consciente das dificultades
psicolóxicas e sociais ás que se enfrontan as mulleres vítimas de violencia
de xénero que ademais, nunha gran parte dos casos, se atopan con
dificultades para acadar a conciliación da súa vida familiar e laboral,
sendo o único rol da unidade familiar capacitado para poder obter os
recursos económicos necesarios cos que poder sacar adiante ós seus fillos
ademais de estar na obriga de levar a cabo as tarefas propias do fogar xunto
coa educación dos cativos, tendo que superar ademais as trabas que o
maltrato sufrido impón sobre elas mesmas.
Mediante o desenvolvemento do “Plan de Axuda ás Mulleres que sofren
ou sufriron violencia de xénero en Galicia” se lles ofertou asesoramento
psicolóxico a 329 mulleres, que estaban a ser, habían sido ou eran
potencialmente vítimas de violencia de xénero. Tamén se ofertou
asesoramento xurídico a 53 mulleres en trámites xurídicos relacionados
coa violencia que sufriron –denuncias, ordes de afastamento, tutela dos
menores, pensións alimenticias, sendo asesoradas 104 mulleres en trámites
xurídicos relacionados coa situación de necesidade e carencia ou
limitación económica que xurde trala situación de violencia de xénero –
faltas de pagamento de débedas, desafiúzas, extincións de contratos de
traballo. A orientación laboral se enfocou 268 mulleres, asesorando ás
mesmas na elaboración de currículos vital, cartas de presentación e/ou
calquera outro documento que puidesen precisar e que incidise,
positivamente, na busca de traballo. Asemade, Fundación Amigos de Galicia
derivou a 156 mulleres a diversos cursos formativos, enfocados a
incentivar as súas capacidades e provocar a adquisición de novos conceptos
teóricos –prácticos en ámbitos cunha demanda laboral alta. Mediante o Plan
de Axuda ás Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero de Galicia, a técnico de
emprego elaborou os contidos teórico- prácticos, adaptados ás demandas do
mercado actual e as carencias das usuarias do Gabinete Formativo, dun curso
de Confección de Pezas de Traballo, enfocado a 11 usuarias do Plan, para
que adquiririsen formación que lles permitise mellorar as súas habilidades
no arranxo de pezas téxtiles e poder ser inseridas no mercado de traballo directamente na propia entidade –na Lavandería Industrial, realizando a
reciclaxe das prendas doadas por particulares-. Nembargantes, a falla de
recursos económicos da entidade limitou a contratación das mesmas. Inda
así, Fundación Amigos de Galicia traballa para que, a curto prazo, se poida
inserir algunha usuaria directamente na Lavandería, habendo acadado a
capacitación das 11 mulleres.
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FAMILIAS MONOPARENTAIS
Se entende por tal, aquela familia que está composta por un só
proxenitor e un ou varios fillos. Principalmente, consiste nunha nai con un
ou varios fillos ó seu cargo. Este colectivo supón o 66% das familias
atendidas mediante o “Plan de Axuda ás Persoas en Situación de Carencia
de Recursos Económicos”, sendo o desenrolo do mesmo posible grazas á
colaboración da Xunta de Galicia , a Deputación de Ourense e a
Deputación de A Coruña.
Estas familias, pola súa simple condición de monoparentais, teñen que
afrontarse ó problema de compatibilizar a maternidade coa formación e o
emprego, e teñen que enfrontarse a unha serie de problemas e limitacións –
ás veces de modo inconsciente- que supoñen unha serie de limitacións a súa
integración social e o seu desenvolvemento persoal. Os principais problemas
son:
 carencia de recursos económicos, implican, en moitos casos, a
limitación das mulleres na obtención de recursos froito do traballo por
conta allea, dado que para poder facer fronte as súas obrigas
parentais, moitas mulleres teñen que limitar a súa vinculación ó
mercado de traballo cun contrato a media xornada ou por horas que
limita, por tanto, os seus ingresos.
 a sobrecarga, asumen en solitario funcións parentais, tarefas
domésticas, responsabilidades na educación e o peso de ser a única
fonte de ingresos da familia. Xeralmente, esta carga de
responsabilidades condena a ausencia de vida persoal.
 a soidade, a situación anterior lles impide dedicar tempo a súa vida
persoal e/ou social, e contribúe ó aillamento e a xerar sentimentos de
soidade e abandono. Ademais, un dos temores ós que se enfrontan é a
imposibilidade de refacer as súa vida sentimental afectiva.
 a dependencia, en referencia á xuventude da nai, a familia de
referencia pode ter que tomar as rendas da situación e poñer as
normas de convivencia, tendo en moitos casos a autoridade os avós.
Hai moitos casos nos que o neno non é de ninguén, ata que nace e é de
todos.
 Baixa autoestima, hai unha serie de acontecementos que inflúen
negativamente na autoestima das nais solteiras: os cambios físicos
derivados do embarazo, o illamento do seu grupo de iguais, o
abandono dos estudos para coidar o bebé, a infructuosa busca de
emprego sen preparación e sen experiencia, baixo a norma dos pais
que lle impide tomar as súas propias decisións, trasladándolle a
culpabilidade por haberse quedado embarazadas.
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 Estigmación, A sociedade actual non rechaza como antaño, a nai
solteira como pecadora e inmoral. Pero, en moitos casos, se percibe
cara elas un rechazo encuberto, debido a súa estigmación como
incultas e analfabetas, non se as ten en conta en case ningún sitio nin
se respetan os seus dereitos a nivel familiar e/ou social.
Sistemáticamente, perciben este rechazo cando tratan de negociar coas
institucións, e se senten excluídas das reunións.
 Desemprego, Ser muller e ter cargas familiares constitúe unha das
maiores dificultades para conseguir un emprego. As nais solteiras
teñen que traballar
para poder subsistir, sendo a única fonte de ingresos da súa familia,
pero tamén contan con maiores problemas na conciliación da vida
familiar e laboral.
 Risco de exclusión social, consideramos que todos estes factores
implican un maior risco de exclusión social: maior necesidade de apoio
económico, de emprego, de vivenda, de corresponsabilización en
tarefas familiares, de servizos de apoio familiar, de cultura e de
educación.

PARADOS DE LONGA DURACIÓN
A última enquisa de poboación activa (EPA) cumpriu os augurios
máis pesimistas e arroxou o peor saldo de paro da historia de España,
5.778.100 persoas, unha taxa de paro que non se rexistraba dende 1996.
Segundo a enquisa en Galicia atópanse en situación de desemprego
278.787 persoas, 99.583 das cales non contan con ningún tipo de axuda a
tal efecto.
Como parados de longa duración considérase a unha persoa inscrita,
como demandante de emprego, de forma ininterrompida, durante un
período superior a un ano. O desemprego de longa duración provoca unha
distorsión do mercado de traballo, xa que este tipo de persoas en
desemprego non poden competir coas persoas empregadas, porque as
empresas non os consideran “elixibles”, na medida en que entenden que non
son capaces de sustituir ós que están desempeñando as súas mesmas tarefas
e polo tanto, non presionan á baixa os salarios e non reconducen o mercado
novamente equilibrio.
En España, 560.000 familias non dispoñen de recurso económico
algún. Valorando esta taxa sobre a totalidade da poboación, 3,2% da
poboación total non conta con ingreso económico algún.
Ademais, 55.400 familias –cuxa unidade familiar supera os catro
membros- ningún dos seus membros percibe prestación económica
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algunha –salario, prestación, subsidio, pensión…- O mesmo ocorre en
22.000 fogares en España nos que vive un número superior ás cinco persoas.
Este é o peor escenario da historia dende que existen series
estatísticas. Así, na actualidade en España, só dous fogares de cada dez conta
con máis de dúas rendas.

PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
O ano 2.010 é o “Ano de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social”.
Os estados membros do Consello Europeo recoñecen o dereito fundamental
da persoa a recursos e prestacións suficientes para vivir conforme á
dignidade humana, dentro dun dispositivo coherente e global de loita contra
a exclusión social. Asemade, tamén se refiren “o acceso a este dereito, sen
límite de duración, sempre que se cumpran as condicións de acceso e
quedando entendido que, concretamente, o dereito poderá asignarse por
períodos de tempo limitados pero renovables.” Cabe salientar que o máis
relevante é que a este dereito se lle outorgaba un carácter auxiliar respecto
dos demais dereitos en materia social, derivado da necesidade de establecer,
como obxectivo paralelo ás políticas públicas de carácter xeralista en materia
de benestar, a reinserción das persoas excluídas dos sistemas de dereito
xeral.
Así, no informe presentado sobre “protección e inclusión social” se
mantén que a mellor protección contra a pobreza e a exclusión social é o
emprego de calidade para as persoas que poden traballar, recoñecéndose
ademais que para aquelas que non poden é preciso prever unhas axudas aos
ingresos e fomentar a súa participación social.
Entre os obxectivos establecidos precisamente para o ano 2010,
declarado Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, se
incide no recoñecemento dos dereitos das persoas que viven en esa
situación. Así, se recoñece o dereito fundamental das persoas que se
atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a
desempeñar un papel activo na sociedade, de maneira que se recomenda a
acción pública que trate de fomentar a autonomía destas persoas,
proporcionándolle acceso a uns ingresos dignos, a servizos de interese xeral
e ao mercado de traballo.
En Galicia, a inclusión activa é unha das prioridades do goberno, a
través do I e II Plan Galego de Inclusión (2000-2006) (2007-2013) que,
estreitamente vinculados coa RISGA foron construíndo unha estratexia
galega de inclusión social, respondendo, con orzamentos específicos, a
aquela directriz de combinar medidas de ingresos mínimos con outras
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actuacións orientadas a compensar déficits de capacitación, de
sociabilidade e de axuste persoal, así como facer o mercado de traballo
máis inclusivo e facilitar o acceso en igualdade a servizos de calidade.
A citada lei ten por obxecto a mellora da cohesión e a inclusión social
en Galicia, mediante o establecemento e a regulación dun conxunto de
dereitos e recursos específicos para as persoas en situación ou risco de
exclusión social. Na mesma, quedan reguladas as condicións de
participación da cidadanía galega nos servizos e prestacións de
responsabilidade pública para a inclusión social e de maneira específica, a
natureza e o exercicio do dereito de percepción da Renda de Inclusión
social de Galicia e das axudas de Inclusión Social. Tamén quedan reguladas
na mesma, os dereitos e as obrigas dos perceptores das citadas prestacións
en relación coa súa participación en itinerarios personalizados que, co apoio
do Sistema Galego de Servizos Sociais e do Sistema Público de Emprego en
Galicia, permiten acadar a súa autonomía e inserción sociolaboral, así como
as bases para o deseño e execución coordinada de políticas activas dende
diversos ámbitos de actuación pública, dirixidas a sectores de poboación en
situación ou risco de exclusión social.
Na valoración dunha persoa como colectivo en situación ou risco de
exclusión social, poden ter consideración a presenza de diversos factores:


estar nunha situación de cargas familiares non compartidas,



estar en proceso de rehabilitación social, como por exemplo, programa de
deshabituación de substancias aditivas ou calquera outra que produza efectos persoais
e sociais de natureza semellante.



Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero.



Ter unha discapacidade valorada, superior a 33%.



Ser inmigrante ou emigrante retornado.



Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores.



Proceder do cumprimento dunha pena nunha institución penitenciaria.



Ser unha persoa sen fogar ou habitar unha infravivenda.



Pertencer a unha minoría étnica, cando tal condición agrava as dificultades de
integración sociolaboral.



Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución.




Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación sexual
Así como calquera outra persoa que teña diferentes circunstancias no seu contexto
persoal, familiar e social que condicione negativamente e gravemente a súa inclusión
social e/ou laboral.
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INFANCIA
O 6 de decembro de 1.990, España ratificaba a Convención sobre os
Dereitos do Neno nos que 193 países se comprometían a asegurar ós
rapaces a protección e coidados necesarios para o seu benestar, adoptando
para elo tódalas medidas administrativas, lexislativas e de outra índole para
dar efectividade ós dereitos recoñecidos na Convención.
A estrutura e o tamaño dos fogares, así como algunhas características
das familias –número de membros, monoparentalidade, situación laboral dos
pais e nivel educativo dos mesmos...- nos din moito do entorno familiar no
que crecen os rapaces. Nos fogares monoparentais e nas familias
numerosas se dispara o risco de pobreza. Na actualidade, en España, o 24%
dos rapaces están en risco de pobreza. Case 2 millóns de rapaces viven
por debaixo do 60% dos ingresos medios. En Galicia, o 22,9% da poboación
se atopa en dificultades de ver satisfeitas as súas necesidades básicas.
Na sociedade actual, o concepto de vulnerabilidade social é cada vez
máis importante, dado que calquera membro da sociedade pode chegar a
atoparse nesta situación. Vivimos inmersos nunha complicada estrutura
política, social e económica que non é capaz de evitar a xeración de novos
perfís susceptibles á marxinación social. Unha posible definición de
vulnerabilidade social podería ser definida como unha condición social de
risco ou dificultade, non afectando unicamente ás clases máis baixas.
Socialmente, os maiormente vulnerables á exclusión social son os
rapaces. Moitos dos nenos atendidos a través da entidade se atopan nunha
condición social de risco –tal como a carencia de recursos económicos das
súas familiassituación de risco ou vulnerabilidade que invalida ou
incapacita de maneira inmediata o futuro dos grupos afectados na
satisfacción do seu benestar –tanto en subsistencia como en calidade de vidaAnalizando o perfil das persoas en situación de exclusión social, por
regra xeral trátase de muller de entre 25-49 anos, na súa maioría: con fillos
a cargo. Fillos que pasan a atoparse en situación de exclusión social ou
situación de risco de exclusión social. A media do número de fillos que teñen
as persoas galegas en situación de exclusión social é de tres, pero o 28% das
persoas en situación de exclusión social teñen máis de tres fillos. Estes
menores, de modo cotiá, se enfrontan a situacións que poden derivar na súa
exclusión social. Ademais, moitos deles presentan altas taxas de absentismo
escolar, froito da exclusión social dos membros da súa unidade familiar. A
limitación no acceso ós recursos tamén propicia as súas posibilidades de ser
excluídos socialmente.
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Para a Fundación Amigos de Galicia os menores son a prioridade, é
por elo que os técnicos da entidade promoven o desenvolvemento de
proxectos que
incentiven o desenvolvemento formativo- académico dos menores,
tratando de capacitalos ó máximo para facilitar a súa inserción no
mercado de traballo. Ademais, a entidade desenvolve unha serie de
accións que garanten a cobertura das necesidades básicas dos nenos; no
eido da alimentación, da vestimenta e do calzado, dos produtos hixiénicos,
do material escolar e dos xoguetes, principalmente.
 Alimentación, Fundación Amigos de Galicia entrega paquetes
alimenticios ós menores de familias en situación de carencia de
recursos económicos de Galicia, enfocados principalmente ás
necesidades nutricionais dos menores.
 Roupa e calzado, en función das necesidades; a entidade entrega
roupa nova e calzado os rapaces de ata 20 anos. Esta roupa, totalmente
nova, evita que os menores –mais susceptibles á marxinación socialsexan marxinados por razóns de vestimenta e calzado.
 Produtos hixiénicos, a carencia de recursos económicos das familias e
a ausencia de recursos cos que dar resposta ás súas necesidades de
hixiene, provoca en moitas ocasións que se axilice o proceso de
marxinación social. Fundación Amigos de Galicia distribúe produtos
hixiénicos en función das necesidades dos menores, de cara a que
estes dispoñan de tódolos medios co que manter unha hixiene
axeitada, evitando deste xeito, situacións de exclusión vinculadas a
este feito.
 Material escolar, cando unha unidade familiar ten dificultades para
chegar a fin de mes, prioriza os gastos, de xeito que a inversión na
educación dos menores a cargo pasa a un segundo plano. A Fundación
Amigos de Galicia considera indispensable a formación dos menores,
desenvolvendo as súas capacidades de modo que poidan ser inseridos
–no momento que corresponda- no mercado de traballo.
 Xoguetes, inda que non é unha necesidade tan básica como as
especificadas con anterioridade, a distribución de xoguetes na
campaña de Nadal a tódolos rapaces menores de 12 anos, contribúe a
promover
a
igualdade
de
tódolos
menores
de
Galicia,
independentemente dos ingresos da súa unidade familiar.
 mobles e enseres do fogar, en función das necesidades específicas de
cada unidade familiar.
Deste xeito, a entidade pretende evitar toda situación que teña que vivir
un menor e que poda sitúalo nunha situación de risco de exclusión social,
promovendo toda acción que enfatice a igualdade dos menores,
independentemente dos ingresos da súa unidade familiar de referencia,
tratando de evitar o absentismo escolar, e promovendo o desenrolo das
capacidades dos menores de xeito que se facilite, no momento preciso, a súa
incorporación ó mercado de traballo.
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MODO DE ACTUACIÓN

Para acadar este obxectivo, a entidade ten catro modos de actuación
cos que dar resposta ás necesidades básicas das familias que se atopan en
situación de carencia de recursos económicos:
 Convenios de Colaboración con Concellos de todo Galicia, a
Fundación Amigos de Galicia ten como obxecto dar resposta ás
necesidades no eido da alimentación, vestimenta, calzado, produtos
hixiénicos, enseres e electrodomésticos do fogar, material escolar,
rehabilitación de fogares que carecen das condicións de
habitabilidade, entrega de mobles e demais enseres do fogar que
puideran precisar os usuarios, sendo estes derivados polos técnicos
sociais de ss.ss municipais, de cara a evitar que se produzan
situacións que deriven na exclusión social das persoas.
 A inscripción na Bolsa de Emprego e no Servizo de Orientación
Laboral da entidade, que ten como obxectivo facilitarlle aos
beneficiarios a súa inserción no mercado laboral. A entidade
constitúese como un medio que interactúa entre os demandantes e os
ofertantes de emprego, considerando que a relación entre empresa e
demandantes é bidireccional, así se fai un traballo dobre, dunha banda
coas empresas: firmando convenios de colaboración con elas e
permitindo deste xeito a xestión a selección dos recursos humanos que
necesitan, estudando o perfil requirido para as súas necesidades. E por
outra, coas persoas: entrevistándoas para coñecer a súa traxectoria
profesional e persoal e incluíndoas na nosa base de datos para
intermediar nas ofertas de emprego.
 de modo directo, sendo os técnicos da entidade os que valoran as
situacións de necesidade que chegan de modo directo á Fundación
Amigos de Galicia, constatando a situación de necesidade e dando
resposta á mesma mediante as axudas que oferta a propia entidade.
 a través de convenios asinados con outras entidades, tales como
Cruz Vermella, Red Madre, Cáritas, Fundación Meniños… mediante os
que son os técnicos das distintas entidades os que detectan as
situacións de necesidade, trasladándollas á Fundación Amigos de
Galicia, de cara a cobertura das necesidades máis básicas.
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EVOLUCIÓN DOS BENEFICIARIOS
Na última actualización de datos de setembro de 2012, a Fundación
amigos de Galicia conta con preto de 25.936 usuarios mensuais do
programa de axuda ás persoas sen recursos, dos que 14.175 son menores.
Este incremento con respecto o ano 2011 -no que foron atendidas 18.727
persoas mensuais, 10.717 menores- é froito da crise económica que estamos
a vivir, na que varía tanto o número de persoas demandantes da axuda por
parte da entidade, como o perfil das mesmas, habendo un incremento
notable de familias nucleares con rapaces a cargo que, en situación de
desemprego, teñen que asumir pagos de aluguer/hipoteca, créditos, facturas,
manutención e vestimenta que non contan con recursos económicos
suficientes para dar cobertura ás súas necesidades, solicitando así axuda da
entidade no apoio das súas necesidades básicas da vida cotiá.

ADULTOS

25.936

MENORES
18.727
14.175

11.957

10.717
6.116

2010

2011
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2012

PROXECTOS DESENVOLTOS POR FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
“PLAN DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS ÁS PERSOAS
CARENTES DE RECURSOS ECONÓMICOS DE GALICIA”
A estrutura do Plan de Cobertura de Necesidades Básicas das Persoas
Carentes de Recursos Económicos de Galicia xurde da necesidade de
garantir o estado de benestar, relacionado coa protección social dos
colectivos especialmente vulnerables, de modo que se lle faciliten medios
que permitan a cobertura das súas necesidades básicas da vida cotiá –e das
persoas ó seu cargo-: no eido da alimentación, vestimenta e calzado, hixiene,
necesidades derivadas da escolarización dos menores, vivenda, xoguetes, e
achegas puntuais para débedas concretas, entre outras medidas que se
estimen oportunas.
Obxectivos do plan:
O obxectivo principal do plan é a cobertura de Necesidades Básicas
das familias. Así, son obxectivos específicos os expostos a continuación:
 Cobertura das necesidades alimenticias das familias en situación de
carencia de recursos económicos de Galicia.
 Cobertura das necesidades nutricionais dos menores de familias sen
recursos económicos de Galicia.
 Cobertura das necesidades de vestimenta e calzado das persoas en
situación de carencia de recursos económicos, principalmente dos
menores en idade de desenvolvemento físico.
 Cobertura das necesidades de produtos hixiénicos das familias.
 Resposta ás necesidades de mobles e enseres do fogar.
 Promoción da igualdade dos menores, independentemente dos
ingresos económicos da súa unidade familiar.
 Inserción no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de
exclusión social.
 Cobertura de débedas de luz, gas, auga, garderías… evitando, deste
xeito, a acumulación das mesmas.
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DISTRIBUCIÓN DO “PLAN DE COBERTURA DE NECESIDADES
BÁSICAS DAS PERSOAS CARENTES DE RECURSOS
ECONÓMICOS DE GALICIA” POR CONCELLOS

o Plan de Cobertura de Necesidades Básicas abrangue toda a
comunidade autónoma de Galicia, actuando onde se detectan situacións de
necesidade, principalmente en unidades familiares con menores ó seu cargo:
CONCELLOS CON CONVENIO
A CORUñA
A Baña
A Laracha
Boqueixón
Cerceda
Curtis
Dodro
Negreira
Padrón
Rianxo
Riveira
Rois
Santa Comba
Teo
Tordoia
Val do Dubra
Vilasantar
Oroso

LUGO

OURENSE

Begonte
Castro de Rei
Chantada
Lugo
Outeiro de Rei
Palas de Rei
Pol
Portomarín
Rábade
Sarria
Taboada

Ourense

PONTEVEDRA
As Neves
Caldas de Reis
Cambados
Cuntis
Meis
Moraña
O Grove
Pontecesures
Pontevedra
Portas
Ribadumia
Soutomaior
Valga
Vilagarcía de Arousa.

CONCELLOS CON SUBVENCIÓN
Carballo

A Coruña
A Pobra
Ames
Arteixo
Arzúa
As Pontes
Betanzos
Boiro
Boimorto
Brión
Cabanas
Cambre
Camariñas
Carnota
Carral
Cee
Corcubión

Paradela
Lugo

Arnoia

CONCELLOS SEN CONVENIO
Abadín
Allariz
Alfoz
A Gudiña
A Pontenova
A Rúa
Baralla
Barco de Valdeorras
Barreiros
Beade
Bóveda
Cartelle
Burela
Castrelo de Miño
Carballedo
Castro Caldelas
Castroverde
Carballiño
Cospeito
Celanova
Fonsagrada
Coles
Foz
Leiro
Güitiriz
Irixo
Lancara
Lobios
Lourenzá
Maceda
Meira
Maside
Mondoñedo
Merca
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Vigo
Redondela

Agolada
Arbo
Baiona
Barro
Bueu
Cangas
Cañiza A
Catoira
Cotobade
Covelo
Estrada A
Gondomar
Garda A
Illa de Arousa
Lama A
Marín
Meaño

Coristanco
Culleredo
Fene
Ferrol
Fisterra
Frades
Laxe
Malpica
Mazaricos
Melide
Muros
Muxía
Narón
Noia
O Pino
Outes
Oleiros
Ordes
Pontedeume
Porto do Son
Sada
Santiago de
Compostela
Toques
Vimianzo

Monforte de Lemos
Monterroso
Muras
Nogais As
O Valadouro
Ourol
Pastoriza
Quiroga
Ribadeo
RioTorto
Triacastela
Vilalba
Viveiro
Xove.

Mezquita
Monterrei
Peroxa
Petín
Ribadavia
Verín
Viana do Bolo.

Moaña
Mos
Nigrán
Pontecaldelas
Porriño
Rodeiro
Salceda de Caselas
Sanxenxo
Silleda
Tui
Vila de Cruces
Vilaboa
Vilanova de Arousa

ACCIÓNS QUE LEVA A CABO O PLAN:

1.REPARTO DE PAQUETES ALIMENTICIOS
Modo de
actuación





Distribución de paquetes alimenticios entre as familias sen recursos
usuarias do Plan de Cobertura ás Persoas en Situación de Carencia
de recursos de Galicia .
Os paquetes conteñen produtos orientados a dar resposta ás
necesidades nutricionais dos menores:

Cereis e féculas;
pasta alimenticia
fariña
cereais
arroz
galletas
Verduras e
hortalizas;
crema de
verduras
froita variada
zume
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tomate triturado
froitas en almíbar
tomate frito
espárragos
Champiñóns
pementos de
piquillo
sandía
Legumes;
Garavanzos
Lentellas
Fabas
menestra
Leite e derivados;
Leite UHT
leite en pó
leite de soia
iogures
natillas
batidos
Queixo
Peixe;
Calamares
Merluza
Carne;
Chourizo
Xamón serrano
Pavo
Cacheira de porco
Hamburguesas
Albóndegas
Fuet
Outros;
cacao soluble
azucre
pasas
noces
turróns
mazapáns
raviolis
nocilla
chocolate
sacarina
pratos
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precociñados
café
Aceite;
Aceite de oliva
Aceite de xirasol

Obxectivos

 Ademais, no caso de existir menores lactantes na unidade familiar, os
bebés reciben tamén leite de continuación, cereais infantís, potitos e
cueiros.
 Cobertura das necesidades nutricionais dos menores mediante a
distribución de alimentos,enfocados as súas necesidades.

REPARTO DE PRODUTOS DE VESTIMENTA E CALZADO
Modo de
actuación

Obxectivos

 A Fundación Amigos de Galicia dispón dunha Lavandería
Industrial na que recepciona a roupa doada, que tras
pasar por un proceso de lavado, pranchado e embalado
nas instalación é doada ás persoas que así o precisen.
 Fundación Amigos de Galicia xestiona a merca de roupa
nova que distribúe en función das necesidades percibidas.
Neste eido, cabe facer mención a que os rapaces de entre
10-20 reciben roupa nova, evitando así que se produzan
situacións que deriven na súa exclusión social
 Os nenos e xoves de entre 12 e 20 anos reciben roupa
nova dado que pola súa idade son máis susceptibles á
marxinación social.
 Cobertura das necesidades básicas de vestimenta e
calzado dos rapaces en idade de desenvolvemento físico
que precisan da doazón de roupa que cubra as súas
necesidades: roupa de abrigo, roupa deportiva, etc.
 Cobertura das necesidades de roupa interior das persoas.
Nestes casos, sempre se trata de roupa nova, mercada para
tal fin pola entidade.
 Cobertura das necesidades de roupa para actos –
comunións, bautizos, vodas…- evitando que se produzan
situacións de desigualdade derivadas da carencia de
recursos económicos das familias.
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REPARTO DE PRODUTOS DE HIXIENE PERSOAL
Modo de
actuación

Obxectivos

 De modo trimestral, a Fundación Amigos de Galicia
distribúe produtos de hixiene persoal tales coma xel de
ducha, xabón, xel dentífrico, cepillos de dentes, crema
afeitado… en función das necesidades das familias.
 Cobertura das necesidades básicas das persoas no eido
da hixiene, dotando ás mesmas dos recursos necesarios
para que podan dar resposta ás súas necesidades de aseo
persoal.

REPARTO DE MATERIAL ESCOLAR
Modo de
actuación

 Reparto de material escolar para tódolos rapaces. No ano 2012,
foron aportados en material escolar e académico, 49.725€,
contando para tal fin co apoio da Xunta de Galicia.

Obxectivos

 Evitar situacións de desigualdade social dos menores

REPARTO DE MOBLES, ELECTRODOMÉSTICOS E ENSERES DO
FOGAR.
Modo de
actuación

Obxectivos

 A entidade recibe doazóns de mobles de empresas e
particulares; asemade realiza a merca daqueles que son
estritamente necesarios para poder dar resposta ás
necesidades básicas da súa vida cotiá, distribuíndo os
mesmos entre as familias que así o precisan.
 Dar resposta ás necesidades das persoas no eido dos
mobles, electrodomésticos e enseres do fogar en función
das necesidades concretas de cada unidade familiar.
 Para vivendas que carecen de condicións de habitabilidade, a
Fundación Amigos de Galicia xestiona arranxos e
rehabilitacións de cara a que todos os menores vivan
nunhas condicións dignas de habitabilidade.
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“NINGÚN NENO SEN XOGUETE”
Modo de
actuación



Obxectivos



Entrega de xoguetes a tódolos rapaces menores de 10
anos de unidades familiares carentes de recursos
económicos.
Distribución de xoguetes novos a tódolos rapaces de
familias sen recursos menores de 10 anos. Os rapaces de
entre 0-8 anos reciben xoguetes novos. Os menores de
entre 8-10 anos reciben un libro, que contriúa o seu
desenvolvemento formativo.

REHABILITACIÓN DE VIVENDAS
Modo de
actuación



Obxectivos





A carencia de recursos económicos provoca que en
moitas ocasións, non se poidan facer os arranxos e
rehabilitacións que as vivendas precisan, carecendo así
de condicións de habitabilidade para que os menores
poidan vivir, en condicións dignas. Nestes casos, a
entidade procede a rehabilitación das vivendas,
contando para tal fin coa colaboración dos concellos,
dotando ós usuarios de todo o material que se precisa
para a rehabilitación do fogar, e vinculando a membros
da unidade familias nas tarefas de rehabilitación.
Neste ámbito cabe citar destacar as actuacións levadas a
cabo en Moaña, Lalín, O Grove, Vilagarcía de Arousa,
Vigo, Ferrol e Ribadavia, nas que se procedeu a
rehabilitación case total da vivenda, por carecer esta de
condicións totais de habitabilidade.
Tamén caben citar, noutros concellos, intervencións de
carácter menor [arranxos de tellados, reorganización de
habitacións, instalación de sanitarios…]
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INSERCIÓN DAS PERSOAS NO MERCADO LABORAL
Modo de
actuación





Obxectivos




Creouse para tal fin, unha Axencia de Colocación que
permita a inserción laboral das persoas en risco de
exclusión social no mercado laboral.
En función das características, habilidades e
capacidades das persoas, os técnicos de emprego da
entidade derivan a aquelas persoas que estiman
oportunas, a cursos formativos que promovan a súa
inserción no mercado laboral.
Desenvolvemento de diversos cursos formativos para
que as persoas adquiran capacidades que melloren as
súas posibilidades de acceso ó emprego.
Xestión dun boletín de emprego semanal

CORPO TÉCNICO DA ENTIDADE:
Para desenvolver a actividade, a entidade posúe na actualidade o
seguinte persoal:
Persoal a disposición da Fundación Amigos de Galicia:


Corpo técnico:
o 2 traballadoras sociais
o 1 técnico de emprego
o 2 oficial administrativa –subvencionadas polo Proxecto Proserde
VIo 1 oficial de lavandería –subvencionado polo Proxecto Proserde
VIo 2 traballador encargados do almacén –subvencionados polo
Proxecto Proserde VIo 2 traballadores encargado do reparto –un deles subvencionado
polo Proxecto Proserdeo 1 director xeral
o 1 coordinador
o 1 asesoría xurídica [Bufete Manuel Martín Gómez]
o 1 asesor psicolóxico [Gabinete Xoán Carlos Porto]
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Voluntarios:
o 292 voluntarios, distribuídos por todas as cidades e comarcas
galegas.



Persoas en cumprimento de servizos en beneficio da comunidade:
Dende os Servizos Sociais Penitenciarios, a Fundación Amigos de
Galicia recibiu varios expedientes de persoas con traballos en beneficio
da entidade que desenrolaron tarefas en colaboración cos traballadores
e voluntarios da entidade basadas, principalmente, entre outras, na
recepción de alimentos, a elaboración de paquetes alimenticios, a
distribución dos mesmos e a clasificación de roupa, actividades que
son sempre supervisadas polas persoas encargadas da coordinación
dos almacéns.

INFRAESTRUCTURAS:
 2 camións
 1 camión de 12 toneladas.
 1 camión con caixa isotérmica doado polo Grupo Junquera.



3 furgonetas
 unha mercada pola propia Fundación
 unha doada pola propia Fundación de La Voz de Galicia “Santiago ReyFernandez LaTorre”
 unha doada póla Deputación de Pontevedra, Citröen e Caixanova.



5 oficiñas
 4 en Vilagarcía de Arousa sitas en:
 Rúa Fontecarmoa nº 63 – baixo
 Rúa Ensino nº 6
 Avenida Agustín Romero,nº10
 Lg Estación de Renfe s/n
 1 en Santiago de Compostela, sita na Avda de Lugo nº 123



5 centros de distribución







1 en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): inclúe nave de 480m2.
1 en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); ubicado en Lg Estación de Renfe S/n
1 en Rubiáns- Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): almacén de 1.000 metros con
cámara frigorífica.
1 en Rábade (Lugo): almacén
1 en San Cibrao das Viñas (Ourense): almacén
1 en Santiago de Compostela (A Coruña): almacén
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PERFIL DA POBOACIÓN BENEFICIARIA DO PLAN
DE AXUDA ÁS PERSOAS NECESITADAS

Os beneficiarios deste “Plan de Cobertura de Necesidades Básicas das
Persoas Carentes de Recursos Económicos” son as persoas máis
necesitadas da nosa comunidade, entendendo por persoas necesitadas as
persoas físicas, individuais e familias, agrupacións de persoas coas mesmas
problemáticas, cuxa situación de dependencia social e financeira está
constatada. Darase prioridade a aquelas persoas ou grupos familiares
especialmente vulnerables pola súa dificultade para afrontar por si mesmos a
situación de precariedade na que se atopan, coma son: unidades familiares
con nenos e/ou anciáns ao seu cargo, familias monoparentais, diminuídos
físicos, psíquicos ou sensoriais, persoas incapacitadas para o traballo, con
drogodependencias ou afectados polo VIH/SIDA, menores en situación de
desamparo, mulleres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, refuxiados,
asilados, ex-reclusos, persoas sen fogar e persoas maiores receptoras das
pensións máis baixas. Na actualidade, este perfil, dada a situación económica
que estamos a vivir, esténdese ata os parados de longa duración con fillos a
cargo.
Requisitos que debe cumprir o beneficiario:
As persoas que poden optar ás axudas que proporciona a Fundación Amigos
de Galicia deben cumprir os seguintes requisitos:
a. Carecer de ingresos suficientes para garantir a cobertura das
necesidades básicas.
b. Estar empadroadas e ter residencia fixada nun concello de Galicia
e que os menores estean debidamente escolarizados.
c. Cumprimentar a ficha de inscrición.
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APORTACIÓNS ECONÓMICAS NOS PRINCIPAIS CONCELLOS COS QUE A
ENTIDADE TEN FIRMADO CONVENIO DE COLABORACIÓN:
PROVINCIA DE A CORUÑA
CONCELLO DE A BAÑA

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

182

Cantidades en quilos

657
210

Alimentos perecedoiros

3.171,78

5.116,37€

Alimentos non perecedoiros

7.734,64

18.522,06€

10.906,42

23.638,43€

Total

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, frigorífico, lavadora,
material escolar e xoguetes]
Unidades distribuídas

Valoración
económica

Cantidades
169

2.397,79€

Concello de A Baña

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

15,36%15,36%

23.638,43€
2.397,79€
26.036,22€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra aFUNDACIÓN
Pobreza - Ministerio
deGALICIA
Agricultura
- Xunta
de Galicia
AMIGOS DE
- Fondos
Europeos
de Loita
- Deputación
A Coruña-- Ministerio
Empresas de
Galegas
contra de
a Pobreza
Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación
de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO
DE A BAÑA

84,64%

Valoración
económica

CONCELLO DE A BAÑA

84,64%
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CONCELLO DE A LARACHA

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE
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Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

787
414

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, frigorífico, lavadora,
material escolar e xoguetes]
Unidades distribuídas

4.856,70

6.124,03€

Alimentos non perecedoiros

10.831,04

25.523,44€

Total

15.687,74

31.647,47€

Cantidades

Valoración
económica

81

1.991,30€

Concello de Laracha
Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

11,98%

Valoración
económica

Valoración económica
31.647,47€
1.991,30€
33.638,77€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE LARACHA

88,01%
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CONCELLO DE BOQUEIXÓN

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

116

162

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]
Unidades distribuídas

Cantidades en quilos

362

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

1.522,05

3.327,60€

Alimentos non perecedoiros

5.275,00

12.625,80€

Total

6.797,05

15.953,40€

Valoración
económica

Cantidades
76

863,56€

Concello de Boqueixón

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

15953,40€
863,56€
16.816,96€

11,89%
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE BOQUEIXÓN

88,11%
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CONCELLO DE CURTIS

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

Cantidades en quilos

179

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

2.761,95

4.707,47€

457

Alimentos non perecedoiros

6.814,60

15.323,89€

135

Total

9.576,55

20.031,36€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]
Unidades distribuídas

Valoración
económica

Cantidades
36

Concello de Curtis
Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

9,56%

888,00€

Valoración económica
20.031,36€
888,00€
20.919,36€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE CURTIS

90,44%
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CONCELLO DE DODRO

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

106

Cantidades en quilos
411
238

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

1.855,10

4.009,43€

Alimentos non perecedoiros

4.808,78

10.892,38€

Total

6.663,88

14.901,81€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

116

Concello de Dodro

Valoración
económica
951,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

14.901,81€
951,00€
15.852,51€

15,20%
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE DODRO

84,80%

27

CONCELLO DE NEGREIRA
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

216

Cantidades en quilos

743
381

Alimentos perecedoiros

2.527,90

6.454,79€

Alimentos non perecedoiros

10.512,17

26.100,24€

Total

13.040,07

32.555,03€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

Valoración
económica

210

Concello de Negreira

844,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

7,50%

Valoración
económica

32.555,03€
844,00€
33.399,03€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE NEGREIRA

92,50%

28

CONCELLO DE PADRÓN
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

309
1167
639

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

Valoración
económica

6.697,75

14.487,79€

Alimentos non perecedoiros

16.476,19

37.172,06€

Total

23.173,94

51.659,85€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

Valoración
económica

57

Concello de Padrón

956,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

5,70%

51.659,85€
956,00€
52.615,85€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE PADRÓN

94,30%

29

CONCELLO DE RIANXO
FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

132
476

Valoración
económica

Cantidades en quilos

243

Alimentos perecedoiros

2.311,55

5.321,74€

Alimentos non perecedoiros

6.142,08

14.827,32€

Total

8.453,63

20.149,06€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]
Unidades distribuídas

Concello de Rianxo

175

Valoración
económica
2.111€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

8,98%

Cantidades

20.149,06€
2.111,00€
22.260,06€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE RIANXO

91,02%

30

CONCELLO DE RIVEIRA

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

Cantidades en quilos

332

Alimentos perecedoiros
1285

3.767,25

8.017,22€

Alimentos non perecedoiros

15.035,14

33.734,79€

Total

18.802,39

41.752,01€

693

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

2.768,36€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

11,23%

Valoración
económica

331

Concello de Riveira

88,77%

Valoración
económica

41.752,01€
2.768,36€
44.520,37€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza - Ministerio de Agricultura - Xunta de Galicia
- Deputación de A Coruña - Empresas Galegas
CONCELLO DE RIVEIRA

31

CONCELLO DE ROIS
FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

288
844
296

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

3.303,40

7.826,81€

Alimentos non perecedoiros

11.069,07

26.586,54€

Total

14.372,47

34.413,35€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

107

Concello de Rois

91,53%

Valoración
económica
986,26€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

8,47%

Valoración
económica

34.413,35€
986,26€
35.399,61€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
CONCELLO DE ROIS

32

CONCELLO DE SANTA COMBA
FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

331
892
403

Valoración
económica

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

5.917,01

11.176,84€

Alimentos non perecedoiros

12.479,48

28.829,01€

Total

18.396,49

40.005,85€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

336

Concello de Santa Comba

90,69%

2.955,70€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

9,31%

Valoración
económica

40.005,85€
2.955,70€
42.961,55€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE SANTA COMBA

33

CONCELLO DE TEO

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE

288

BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

829
261

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

3.557,85

7.081,59€

Alimentos non perecedoiros

11.211,16

27.543,91€

Total

14.769,01

34.625,50€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

328€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

92,85%

Valoración
económica

16

Concello de Teo

7,15%

Valoración
económica

34.625,50€
328€
34.953,50€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE TEO

34

CONCELLO DE TORDOIA

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

136
279

Cantidades en quilos

68

Alimentos perecedoiros

505,80

1.242,62€

Alimentos non perecedoiros

4.348,65

10.403,02€

Total

4.854,45

11.645,64€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

10

Concello de Tordoia

91,05%

Valoración
económica
80€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

8,95%

Valoración
económica

11.645,64€
80€
11.725,64€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE TORDOIA

35

CONCELLO DE VAL DO DUBRA

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

216
293
33

Cantidades en quilos

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

3.645,90

7.980,46€

Alimentos non perecedoiros

4.866,57

11.388,01€

Total

8.512,47

19.368,47€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]
Unidades distribuídas

8

Concello de Val do Dubra

89,73%

100€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

10,27%

Valoración
económica

Cantidades

19.368,47€
100€
19.468,47€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
CONCELLO DE VAL DO DUBRA

36

CONCELLO DE VILASANTAR
FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

151
410
171

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

3.105,10

8.054,03€

Alimentos non perecedoiros

6.376,64

14.499,82€

Total

9.481,74

22.553,85€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

120

Concello de Vilasantar

92,69%

Valoración
económica
979,74€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

5,31%

Valoración
económica

22.553,85€
979,74€
23.533,59€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE VILASANTAR

37

PROVINCIA DE LUGO

CONCELLO DE BEGONTE

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

192

Cantidades en quilos
585
261

Alimentos perecedoiros

2.386,20

4.741,78€

Alimentos non perecedoiros

7.988,86

18.310,12€

10.375,06

23.051,90€

Total

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

21

Concello de Begonte

Valoración
económica
573,15€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

8,67%

Valoración
económica

23.051,90€
573,15€
23.625,05€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE BEGONTE

91,32%

38

CONCELLO DE CASTRO DE REI

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

48

Cantidades en quilos

203
99

Alimentos perecedoiros

450,95

1.018,33€

Alimentos non perecedoiros

2.532,60

6.231,92€

Total

2.983,55

7.250,25€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

11

Concello de Castro de Rei

87,37%

Valoración
económica
667,63€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

12,62%

Valoración
económica

7.250,25€
667,63€
7.917,88€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE CASTRO DE REI

39

CONCELLO DE OUTEIRO DE REI
FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

83
315

Cantidades en quilos

139

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

1.116,50

1.977,65€

Alimentos non perecedoiros

4.626,61

12.730,05€

Total

5.743,11

14.707,40€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

16

Concello de Outeiro de Rei

228,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

7,27%

Valoración
económica

14.707,40€
228,00€
14.935,40€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

92,73%

40

CONCELLO DE PALAS DE REI
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

57
189
89

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

1.287,60

2.948,26€

Alimentos non perecedoiros

2.830,72

6.249,64€

Total

4.118,32

9.197,90€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

19

Concello de Palas de Rei

Valoración
económica
352,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

20,94%

Valoración
económica

9.197,90€
352,00€
9.549,90€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE PALAS DE REI

79,06%

41

CONCELLO DE POL

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

74
271
127

Valoración
económica

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

879,25

1.678,73€

Alimentos non perecedoiros

3.538,33

7.850,08€

Total

4.417,58

9.528,81€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

12

Concello de Pol

84,07%

196,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

15,93%

Valoración
económica

9.528,81€
196,00€
9.724,81€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE POL

42

CONCELLO DE RÁBADE

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

217
796
423

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

2.948,30

6.676,42€

Alimentos non perecedoiros

10.041,84

25.727,34€

Total

12.990,14

32.403,76€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

45

Concello de Rábade
Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

93,29%

Valoración
económica

Cantidades

Unidades distribuídas

6,71%

Valoración
económica

1.859,00€

Valoración económica
32.403,76€
1.859,00€
34.262,76€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE RÁBADE

43

CONCELLO DE SARRIA [Colaboración Cáritas Sarria]

FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

573
2341
1301

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

7.721,00

18.175,02€

Alimentos non perecedoiros

29.233,39

72.315,91€

Total

36.954,39

90.490,93€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

106

Concello de Sarria

93,53%

Valoración
económica
2.148,00€
Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

6,47%

Valoración
económica

90.490,93€
2.148,00€
92.638,93€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE SARRIA

44

CONCELLO DE TABOADA

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

171
371
88

Cantidades en quilos

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

2.135,90

4.109,83€

Alimentos non perecedoiros

5.466,18

12.972,75€

Total

7.602,08

17.082,58€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

7

Concello de Taboada

Valoración
económica
256,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

17.082,58€
256,00€
17.338,58€

7,20%

92,80%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE TABOADA

45

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
CONCELLO DE AS NEVES
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

144
576
266

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

3.450,20

6.011,43 €

Alimentos non perecedoiros

7.410,09

18.479,76 €

10.860,29

24.491,19€

Total

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Valoración
económica

Cantidades

Unidades distribuídas

21

468,00€

Concello de As Neves

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

6,00%

Valoración
económica

24.491,19€
468,00€
24.959,19€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
CONCELLO AS NEVES

94,00%

46

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

259
1109
497

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

9.966,00

12.009,11 €

Alimentos non perecedoiros

16.008,00

40.145,49 €

Total

25.974,00

52.154,60€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguete, frigorífico,
quentador, lavadora]
Unidades distribuídas

Cantidades
42

Valoración
económica
2.261,00€

Concello de Caldas de Reis
Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

5,51%

Valoración
económica

Valoración económica
52.154,60€
2.261,00€
54.415,60€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE CALDAS DE REIS

94,49%

47

CONCELLO DE CAMBADOS

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
402
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
1.497
MENORES ATENDIDOS
750
ANUALMENTE

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

10.714,93

20.541,66 €

Alimentos non perecedoiros

39.919,42

58.012,58 €

Total

50.634,35

78.554,24€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

58

Concello de Cambados

93,72%

Valoración
económica
964,00€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

6,28%

Valoración
económica

78.554,24€
964,00€
79.518,24€

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE CAMBADOS

48

CONCELLO DE CUNTIS

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

405
1484
499

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

Valoración
económica

8.174,90

14.809,94 €

Alimentos non perecedoiros

18.089,41

42.375,46 €

Total

26.264,31

57.185,40 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

231

Concello de Cuntis

Valoración
económica
3.035,44€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

57.185,40€
3.035,44€
60.220,84 €

4,15%

95,85%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE CUNTIS

49

CONCELLO DE MEIS

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

124
406

Cantidades en quilos

170

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

1.890,35

4.041,44 €

Alimentos non perecedoiros

5.578,62

12.773,78 €

Total

7.468,97

16.815,22 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]
Unidades distribuídas

Cantidades
132

Valoración
económica
523,79€

Concello de Meis

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

16.815,22 €
523,79€
17.339,01 €

5,75%
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE MEIS

94,25%
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CONCELLO DE MORAÑA

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

137
475
217

Cantidades en quilos

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

2.920,35

7.469,63 €

Alimentos non perecedoiros

6.650,31

16.249,94 €

Total

9.570,66

23.719,57 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

Valoración
económica

15

Concello de Moraña

270€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

23.719,57 €
270€
23.989,57 €

8,33%

91,67%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE MORAÑA
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CONCELLO DE O GROVE

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

205
800
406

Valoración
económica

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

3.782,30

10.247,89 €

Alimentos non perecedoiros

12.469,12

28.604,75 €

Total

16.251,42

38.852,64 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes, frigorífico]

Cantidades

Unidades distribuídas

57

Concello de O Grove

Valoración
económica
2.642,01€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

38.852,64 €
2.642,01€
41.494,65€

7,23%
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE O GROVE

92,77%

52

CONCELLO DE PONTECESURES

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

274
887
348

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

Valoración
económica

4.065,75

9.891,35 €

Alimentos non perecedoiros

10.662,52

24.374,37 €

Total

14.728,27

34.265,72 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes, frigorífico, Estufa,
carrito bebé]

Cantidades

Unidades distribuídas

42

Concello de Pontecesures

Valoración
económica
2.594,56€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

34.265,72 €
2.594,56€
36.860,28€

4,18%
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE PONTECESURES

95,82%
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CONCELLO DE PONTEVEDRA
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
552
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
2210
MENORES ATENDIDOS
1.252
ANUALMENTE

Cantidades en quilos

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

26.601,25

38.686,38€

Alimentos non perecedoiros

28.631,08

69.581,41 €

Total

55.232,33

108.267,79 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes, frigorífico, Estufa,
carrito bebé]

Cantidades

Unidades distribuídas

146

Concello de Pontevedra

Valoración
económica
5.554,11€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

108.267,79 €
5.554,11€
113.821,90€

4,39%

95,61%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE PONTEVEDRA
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CONCELLO DE PORTAS

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

228
969
67

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

Valoración
económica

5.134,20

9.477,30€

Alimentos non perecedoiros

12.194,69

27.450,11 €

Total

17.328,89

36.927,41 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

Valoración
económica

32

Concello de Portas

856€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

36.927,41 €
856€
37.783,41€

4,36%

95,64%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE PORTAS

55

CONCELLO DE RIBADUMIA
FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

37
158
79

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

Valoración
económica

616,50

1.361,25€

Alimentos non perecedoiros

1.913,47

5.291,95 €

Total

2.529,97

6.653,20 €

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

Valoración
económica

109

Concello de Ribadumia

844€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

6.653,20 €
844€
7.497,20€

13,33%

86,67%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE RIBADUMIA
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CONCELLO DE SOUTOMAIOR

FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

185
663
299

Cantidades en quilos

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

3.904,60

7.426,88€

Alimentos non perecedoiros

8.492,53

20.887,89€

12.397,13

28.314,77€

Total
Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

18

Concello de Soutomaior
Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

Valoración
económica
951€

Valoración económica
28.314,77€
951€
29.265,77€

10,25%

89,75%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE SOUTOMAIOR

57

CONCELLO DE VALGA

FAMILIAS ATENDIDAS 157
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
450
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS 171
ANUALMENTE

Cantidades en quilos
Alimentos perecedoiros

2.134,70

5.975,89€

Alimentos non perecedoiros

6.156,77

13.423,82€

Total

8.291,47

19.399,71€

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes]

Cantidades

Unidades distribuídas

21

Concello de Valga

Valoración
económica
2.258€

Valoración económica

Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

19.399,71€
2.258€
21.657,71€

9,23%

90,27%

Valoración
económica

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña Empresas Galegas
CONCELLO DE VALGA
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CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
FAMILIAS
ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES
ATENDIDOS
ANUALMENTE

303
1086
561

Cantidades en quilos

Valoración
económica

Alimentos perecedoiros

11.708,05

24.152,60€

Alimentos non perecedoiros

19.496,55

40.297,06€

Total

31.204,60

64.449,66

Axudas directas ás familias
[roupa nova, produtos de
hixiene persoal, enseres do
fogar, material escolar e
xoguetes, frigoríficos,
quentadores]
Unidades distribuídas

Cantidades

Valoración
económica

228

5.945,08€

Concello de Vilagarcía de
Arousa
Achegas alimenticias
Axudas directas ás familias
Total

Valoración económica
64.449,66€
5.945,08€
70.394,74€

7,10%
92,90%

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA - Fondos
Europeos de Loita contra a Pobreza
Ministerio de Agricultura - Xunta de
Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
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APORTACIÓNS ECONÓMICAS NOS CONCELLOS COS QUE A ENTIDADE
TEN CONCEDIDA UNHA SUBVENCIÓN:

Concello de Carballo
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

Concello de Lugo
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

Concello de Vigo
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

Cruz vermella
FAMILIAS ATENDIDAS
ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS
ANUALMENTE

71

% APORTACIÓNS ECONÓMICAS

4%

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de Lo it a
c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura - X unt a de
G a lic ia - D e put a c ió n de A C o ruña - E m pre s a s G a le ga s

309
155

229

C O N C E LLO D E C A R B A LLO

96%

1%

% APORTACIÓNS ECONÓMICAS
F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de Lo it a
c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura - X unt a de
G a lic ia - E m pre s a s G a le ga s

853
388

C O N C E LLO D E LUG O

99%

% APORTACIÓNS ECONÓMICAS

5%

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de Lo it a
c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura - X unt a de
G a lic ia - E m pre s a s G a le ga s

215
856

C O N C E LLO D E V IG O

95%

467

% APORTACIÓNS ECONÓMICAS

0%
152

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de Lo it a
c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura - X unt a de
G a lic ia - D e put a c ió n de A C o ruña - E m pre s a s G a le ga s
C R UZ V E R M E LLA D E S A N T IA G O D E C O M P O S T E LA

608
318

100%
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APORTACIÓNS ECONÓMICAS NOS CONCELLOS NOS QUE A ENTIDADE
NON TEN CONVENIO DE COLABORACIÓN:
PROVINCIA DE A CORUÑA
CONCELLO DE A CORUÑA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE AMES
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE ARTEIXO
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE FERROL
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE MUXIA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORES ATENDIDOS ANUALMENTE

0%
225
903
459

100%

0%
78
312
156

54

100%

0%

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de
Loita contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura
- Xunta de Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE A CORUÑA

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de
Loita contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura
- Xunta de Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE AMES

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de Lo it a
c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura - X unt a de
G a lic ia - D e put a c ió n de A C o ruña - E m pre s a s G a le ga s

215
118

100%

0%
107
426
298

94

100%

0%

C O N C E LLO D E A R T E IX O

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de
Loita contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura
- Xunta de Galicia - Deputación de A Coruña CONCELLO DE FERROL

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de
Loita contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura
- Xunta de Galicia - Deputación de A Coruña -

372
206

100%

61

CONCELLO DE MUXÍA

CONCELLO DE OUTES
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE SANTAIGO DE
COMPOSTELA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

57

0%

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de Loita
contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura - Xunta
de Galicia - Deputación de A Coruña - Empresas Galegas

166
109

100%

CONCELLO DE OUTES

0%

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de
Loita contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura
- Xunta de Galicia - Deputación de A Coruña -

208
832
435

100%

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROVINCIA DE LUGO
CONCELLO DE COSPEITO
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

0%

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de
Loita contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura
- Xunta de Galicia - Empresas Galegas

99

CONCELLO DE COSPEITO

396
214

100%

PROVINCIA DE OURENSE
CONCELLO DE OURENSE
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

0%

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos de
Loita contra a Pobreza
- Ministerio de Agricultura
- Xunta de Galicia - Deputación de Ourense-

198
795
412

100%

CONCELLO DE OURENSE

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
CONCELLO DE A ESTRADA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE A GARDA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

0%
54
164
119

100%
0%

20
78
57

100%
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F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de
Lo it a c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura X unt a de G a lic ia - E m pre s a s G a le ga s
C O N C E LLO D E A E S T R A D A

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de
Lo it a c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura X unt a de G a lic ia - E m pre s a s G a le ga s
C O N C E LLO D E A G UA R D A

CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE CATOIRA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE MOAÑA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE MEAÑO
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

CONCELLO DE SILLEDA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE

13

0%

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de
Lo it a c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura X unt a de G a lic ia - E m pre s a s G a le ga s

63
51

20

100%
0%

C O N C E LLO D E A ILLA D E A R O US A

Fundación Amigos de Galicia - Fondos Europeos
de Loita contra a Pobreza
- Ministerio de
Agricultura - Xunta de Galicia - Empresas

58
34

100%

0%
31
97
54

100%

27

0%

74
55

37

100%

0%

142
91

CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA
FAMILIAS ATENDIDAS ANUALMENTE
35
BENEFICIARIOS ATENDIDOS
ANUALMENTE
89
MENORESATENDIDOS ANUALMENTE
53

CONCELLO DE CATOIRA

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de
Lo it a c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura X unt a de G a lic ia - E m pre s a s G a le ga s

C O N C E LLO D E M O A ÑA

F unda c ió n A m igo s de G a lic ia - F o ndo s E uro pe o s de
Lo it a c o nt ra a P o bre za - M inis t e rio de A gric ult ura X unt a de G a lic ia - E m pre s a s G a le ga s
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AXENCIA DE COLOCACIÓN.
Plan de emprego e formación
Este programa representa unha
aposta firme da entidade cuia
finalidade é facilitar a inserción no mercado laboral de todas aquelas
persoas que por razóns de idade, sexo, cargas familiares e carencias
formativas forman parte dos colectivos máis desfavorecidos, incentivando e
facilitando formación das persoas en situación de desemprego, mediante o
desenrolo de cursos de formación que contribúan a fomentar as
capacidades das persoas de cara a acadar a súa incursión no mercado de
traballo. Conta para tal fin cunha técnico de emprego titulada, unha
traballadora social e un administrativo.
a) Obxectivos do Plan: Coa creación da Axencia de Colocación e a través
do plan de emprego e formación a entidade ten como obxectivos:
 Inserción sociolaboral de persoas que por razóns de idade, sexo,
cargas familiares e carencia de formación forman parte dos colectivos
máis desfavorecidos de cara a busca de emprego.
 Promoción e apoio de iniciativas de autoemprego no ámbito dos
novos xacementos, relacionados coa prestación de servizos de
atención a colectivos con especiais dificultades.
 Formación das persoas usuarias do Plan, de cara a capacitación das
mesmas de modo que se facilite a súa inserción no mercado de
traballo.
b) Destinatarios:
Os colectivos prioritarios aos que atende o servizo de emprego da
Fundación Amigos de Galicia, todos teñen algo en común, buscan
activamente emprego. Sen embargo ponse máis énfase nos colectivos que
más dificultades teñen para a súa inserción. As carencias ou dificultades
atopadas, e que os diferenza como colectivo, son de feito, de tipo social,
económico, familiar e cultural:
 Mulleres. Sobre todo se son maiores de 45 anos ou menores de 25 anos.
O elemento engadido que dificulta a súa inserción son as cargas
familiares. É frecuente que leven moito tempo apartadas do mercado de
traballo por este motivo
 Inmigrantes. Son persoas con dificultades co idioma. Algúns teñen
titulacións universitarias do seu país sen homologar, obrigados a
traballar en profesións non cualificadas, coa desmotivación que isto
leva consigo. Se atopan con prexuízos por parte dos empresarios.
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 Afectados polos retrasos administrativos para obter permisos de
residencia e traballo que lles permitan traballar.
 Xoves. En case tódolos casos falta formación e, sobre todo falta
experiencia.É un colectivo que case sempre busca o seu primeiro
emprego, e que cambia moito de traballo.
 Maiores de 45 anos. Coñecementos obsoletos. Necesidade de reciclaxe.
Situacións económico-familiares graves. Potenciais emprendedores para
o autoemprego.
 Persoas con discapacidade. Esta discapacidade pode ser sensorial,
física ou intelectual, sendo estes últimos os que maiores problemas
atopan á hora de buscar emprego.
 Persoas pertencentes a colectivos desfavorecidos ou en risco de
exclusión social: mulleres vítimas de violencia de xénero,persoas sen
recursos...
 Outros colectivos. Minorías étnicas. Toxicómanos. Desarraigo social.
c) Accións Específicas concretas ó Plan:
A Fundación Amigos de Galicia mediante o Servizo de Orientación
Laboral da súa Axencia de Colocación busca ofrecer aos desempregados
unha atención personalizada na busca de emprego encargándose de
realizar:
 Análise de Competencias Profesionais e Persoais
 Definicións de Obxetivos Profesionais
 Asesoramento e Xestión de Curriculum Vitaes e Cartas de
Presentación.
 Formación básica aos usuarios de cómo enfrontarse a una entrevista
de traballo.
 Información Actualizada do Mercado Laboral, rececionando a
entidade as ofertas de traballo e trasladándollas ás persoas aptas para
cubrir os postos.
Así mesmo a Fundación leva a cabo co Servizo de Inserción Laboral, que
ofrece ao demandantes de emprego




Accións Grupais de Competencias Persoais e Técnicas de
Búsqueda de Emprego
Acompañamento e Seguimento da Inserción Laboral
Un dos obxectivos da entidade é promover a Inserción Laboral
por conta Propia, mediante as Seguintes Accións:
o Elaboración dun plan de Empresas a Emprendedores.
o Trámites de Creación de Empresas.
o Asesoramento en Materia Fiscal, Laboral e Mercantil.
o Información de Subvencións.
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d) Metodoloxía:
A Axencia de Colocación da Fundación Amigos de Galicia pretende a
inserción no mercado de traballo das persoas derivadas polo Servizo
Público de Emprego de Galicia; para tal fin o procedemento é o seguinte:
 Os técnicos da entidade, recepcionan o persoal derivado para a
súa inserción, traballando na súa capacitación de cara á
inserción no mercado de traballo.
 Por outra banda, a entidade traballa en coordinación con
empresas ofertantes de emprego para coñecer os requisitos
esixidos na selección de traballadores,
 Adecua as ofertas recepcionadas ós perfis dos usuarios
atendidos a través da entidade.
Toda esta información queda recollida coa publicación dun boletín de
emprego semanal ou quinquenal -segundo proceda- en soporte tanto físico
como dixital no que se recompilan ofertas de traballo -tanto público como
privado-, así como a oferta formativa, e subvencións as que poden acceder
as Persoas Usuarias do Plan de Emprego e Formación;
As vías de atención ás persoas demandantes de emprego son as seguintes:
 A Fundación recepciona todas as persoas demandantes de emprego,
xestionando o seu currículum vitae e cartas de presentación .
 Recepción de ofertas de emprego, trasladando as mesmas ás persoas
aptas para cubrir os postos.
 Recepción dos cursos de formación que están a desenvolver outras
entidades, derivando ós mesmos ás persoas carentes de formación.
 Xestión de cursos de formación para a capacitación das persoas.
 Levar a cabo unha coordinación con ofertantes de emprego mediante
o cal coñece as súas demandas e o perfil requerido para futuros
traballadores.
 Trasladar ás empresas, usuarios que reúnan o perfil requerido coa
finalidade de acadar a súa inserción no mercado de traballo.

Para acadar todos estes obxectivos os técnicos de orientación dirixen os
seus esforzos na realización de dúas actividades principais encamiñadas a
intregación laboral non soamente dos beneficiarios da entidade senón de
todas aquelas persoas que se atopen en situación de desemprego.
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A primeira destas accións de integración é a de a realización dun
Boletín Semanal de Ofertas de Emprego, no que se recollen tódalas ofertas
de emprego público, privado e no estranxeiro, que se adecúan aos perfís das
persoas que forman parte da nosa bolsa de demandantes de emprego. Para a
difusión deste boletín de ofertas apoiámonos por unha banda nas novas
tecnoloxías mediante a súa publicación na nosa web, a súa redifusión
mediante as redes sociais, e por outra banda e en estreita colaboración cos
técnicos de emprego dos concellos cos que temos asinados convenios de
colaboración. Xa que a meirande parte dos beneficiarios non teñen acceso as
novas tecnoloxías, polo que canalizamos as ofertas mediante os técnicos de
emprego destes concellos, a Fundación Amigos de Galicia, deriva
semanalmente o Boletín de Ofertas de Emprego, a tódolos Concellos cos que
ten firmado convenio de colaboración, onde se recollen ás ofertas
específicas da comarca de cada Concello, citados a continuación:
Provincia de Pontevedra: As Neves, Caldas de Reis, Cambados, Cuntis,
Meis, Moraña, O Grove, Pontecesures, Pontevedra, Portas, Soutomaior, Valga,
Vigo e Vilagarcía de Arousa
Provincia de A Coruña: A Baña, Boqueixón, Carballo, Curtis, Dodro,
Laracha A, Negreira, Padrón, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Teo, Tordoia,
Val do Dubra, Vilasantar.
Provincia de Ourense: Ourense, Arnoia.
Provincia de Lugo: Begonte, Lugo, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pol,
Rábade, Sarria, Taboada e Portomarín.
Tódolos boletíns fanse chegar ás mais de 5.000 familias que atende a
Fundación, pero aquelas familias que non teñen acceso a internet poden
acceder ao boletín informativo a través do servizo de Orientación do seu
Concello. Ademais, a técnico de emprego lles informa das ofertas de traballo
específicas para cada persoa en función das súas cualidades laborais.
Outra das accións de integración na que estamos a envorcar tódolos
nosos esforzos e na captación e tratamento de ofertas de traballo, a
Fundación ten como un dos seus obxectivos recibir ofertas de emprego,
xestionalas, preseleccionar candidatos, envialos a empresa e realizar
seguimentos de todo o proceso.
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Para acadar este obxectivo os técnicos da entidade xestionan, en
colaboración con grandes empresas de toda a Comunidade Autónoma Galega,
ofertas de emprego, mediante contactos cos responsables dos Recursos
Humanos das empresas máis importantes do sector da alimentación de
Galicia, co fin de acadar convenios de colaboración que nos permitan
interactuar conxuntamente, de xeito que todas aquelas ofertas das que poidan
dispor nos seus establecementos poidamos complementalas coa nosa bolsa de
demandantes de emprego.
Estas ofertas de emprego serían xestionadas a nivel interno para os
beneficiarios da Fundación; e a nivel público, nos casos de que as ofertas non
encaixen cos perfís dos usuarios da entidade.
O servizo de orientación da Fundación Amigos de Galicia atende
diariamente a mais de 250 persoas que se atopan en situación de
desemprego, recibimos os cv, os incluímos na nosa base de datos, e cando
atopamos algunha oferta que encaixa co seu perfil poñémonos en contacto
con eles, ou ben vía telefónica ou ben vía correo electrónico. O sondexo diario
de ofertas de emprego oscila entre as 5 ou 10 ofertas de emprego
comunicadas aos demandantes da nosa bolsa.
Os perfís dos usuarios da entidade son principalmente os seguintes:
administrativos e auxiliares administrativos, Atención socio sanitaria,
albaneis, camareiros, carretilleiros, dependentes (diferentes sectores, textís,
alimentación...), empregadas de fogar, encofradores, persoal de limpeza,
operarios, peóns, soldadores, repartidores, telefonistas, transportistas –
condutores.
Por cidades temos demandantes de emprego das seguintes cidades: A
Coruña, Arzúa, Narón, Cee, Mugardos, Oroso, Muxía, Cambre, Rianxo, Boiro,
Teo, Ames, Santiago, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Cambados,
Sanxenxo,Silleda, A Estrada, Lalín, Redondela, A Garda, Lugo, Begonte, Sarria,
Ourense, San Cibrao das Viñas....
Cidades nas cales os sectores
produtivos máis importantes son o sector servizos e a construción.
En canto o nivel formativo dos demandantes, acoden a nós persoas con
pouco ou baixo nivel formativo, atopando un porcentaxe do 15% de persoas
sen ningunha titulación, un 40 % con estudos básicos, outro 30% con
formación profesional e os restante 25 % con formación académica de nivel
superior. O que máis prevalece no 80 % dos cv de baixa cualificación son os
anos de experiencia laboral acreditada.
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AXUDAS DA FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA A
OUTRAS ENTIDADES EN COLABORACIÓN CO FOGGA E
O FEGA:
A Fundación Amigos de Galicia colabora coas entidades que abaixo se
citan coa entrega de alimentos e froita:
Provincia de A Coruña:
Entidade









Cottolengo de Santiago de Compostela
Cociña Económica de Santiago de Compostela
Proxecto Home de Santiago de Compostela
Cruz Vermella Santiago de Compostela
Red Madre
Cáritas de Calo-Teo
Asilo de Anciáns desamparados de Santiago de Compostela
Asociación de pais/nais de persoas con discapacidade intelectual Juan Vidán
Torres de Santiago de Compostela
 Casa de Familia Hogar de Nazaret de Santiago de Compostela
 Asociación Down Santiago de Compostela
Provincia de Lugo
Entidade












Comedor San Froilán de Lugo
Comedor do Transeúnte de Lugo
Residencia de Mondoñedo
Centro ocupacional de Villalba
Residencia de persoas maiores Virgen del Carmen de Foz
Residencia Betania de Viveiro
Residencia San José de Monforte de Lemos
Residencia a Pastoriza
Residencia Valadour
Residencia Bartolomeu (Xove)
Cáritas de Sarriá
Provincia de Ourense
Entidade

 Nación de los Muchachos (Bemposta)
 Fundación San Rosendo (Centro de discapacitados Santa Marta de Arrabaldo e
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Centro de Conrnoces)

Provincia de Pontevedra
Entidade



























Residencia Virgen del Camino de Pontevedra
Residencia Ancianos de Caldas
Residencia Ancianos de Cambados
Residencia Ancianos Vilagarcía de Arousa
Residencia La Cañiza
Comedor de los Pobres de Marín
Comedor de San Francisco de Pontevedra
Cáritas Interparroquial de Arousa
Parroquia de San Martín de Coia de Vigo
Parroquia San pedro de la Ramallosa
Parroquia Santa Cristina de Sabarís (Ramallosa)
Parroquia San Juan Bautista
Cáritas de Cangas
Reto
Proyecto Hombre
Cáritas de Bueu
Asociación Santiago Apóstol de Cangas
Cáritas de Dorrón
Cáritas de Placeres
Cáritas de Lerez
Cáritas de Salcedo
Cáritas de San José
Cáritas de Mourente
Con Eles
San Antonio de la Florida de Vigo
Hermanos Pobres de Teis
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RECOLLIDA DE TAPONS [en colaboración coa
Fundación Seur]
A Fundación Amigos de Galicia dentro do Plan de Axuda ás Persoas
sen Recursos desenvolve unha liña de colaboración con nenos con
carencias que lle impidan desenvolver a súa vida con total normalidade e
en igualdade de condicións. Mediante a recolecta de tapóns de plástico e
en colaboración con Fundación Seur e Concellos de toda Galicia , xa foron
varios os casos atendidos. Os recursos económicos obtidos da recolecta
destes tapóns serviron para levar a cabo varias que campañas que levan o
nome de Aitana, Íker, José Manuel, Ismael, Jaime o Edgar, entre outros.
A Fundación Amigos de Galicia en colaboración cos Concellos de toda
Galicia leva a cabo estas campañas de recollida de tapóns de plástico, xa que
por cada tonelada de tapóns de plástico recollida a recicladora entrega entre
150€-230€. Os puntos de recollidas están en colexios, en edificios públicos,
empresas, restaurantes, comercios... Durante o ano 2012 a Fundación
Amigos de Galicia levou a cabo varias campañas de recollida de tapóns,
descritas a continuación:
Unha de elas foi a
campaña “Con Aitana” levada a cabo en
colaboración coa Fundación Seur, Aitana, de nove anos, nacida en Zaragoza,
cunha cardiopatía conxénita, atresia pulmonar sen tronco pulmonar con
colaterales.civ, comunicación interventricular e fisura paulatina. A recollida
de tapóns e as doazóns directas permitiron obter os 265.000 € que se
precisaron para poder proceder a súa operación no Children´s Hospital de
Boston.
Outra campaña, favor de Iker, un bilbaíno de 15 anos, reunía recursos
para a merca dun aparato ortopédico que lle permitise estar de pe unhas
horas ao día. Paula, de Boiro, naceu sen sacro. Mediante a campaña Un tapón
por Paula se superaron todas as expectativas e en apenas dúas semanas
recadaron máis de dúas toneladas de pezas de plástico. Tamén se
desenvolveu a campaña a favor do pequeno Diogo Farinhoto, que financiaba
¡ unha mano mioeléctrica que lle permitise xogar, escribir e levar unha vida
normal como a de calquer outro neno.
Os esforzos da Fundación Amigos de Galicia están agora centrados
en Reda, un neno que sufre unha parálise cerebral conxénita denominada
tretaparesia espástica grado IV. As súas posibilidades están moi limitadas e
o obxectivo da campaña non é outro que a compra dunha cadeira
especialque facilite as condicións de vida deste neno de 5 años residente
en Santa Comba.
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REHABILITACIÓN DE VIVENDAS.
En canto a rehabilitación de vivendas durante o ano 2012 a Fundación
Amigos de Galicia levou a cabo as seguintes accións :
PROVINCIA DE A CORUÑA

 A Baña, a Fundación Amigos de Galicia colaborou :
 Na mellora da calidade de vida de un rapaz de 36 anos coa
aportación dunha cadeira de rodas eléctrica, a entidade mercou a
cadeira por un importe de 4.750€
 A unha familia con tres nenas entregóuselle:
 Tres camas e colchóns.
 Un sofá.
 Un armario.
 Una lavadora.
 Un frigorífico.
 A Coruña, a unha familia con dous nenos:
 Tres camas e tres colchóns.
 Unha lavadora.
 Un sofá.
 Ames, matrimonio con dous fillos:
 Tres camas e tres colchóns.
 Un sofá
 Unha cociña.
 Ordes, entregouse a unha nai e ao seu fillo:
 Unha lavadora.
 Un frigorífico.
 Santa Comba,a unha muller con un fillo discapacitado de 5 anos
entregóuselle:
 Unha cama e un colchón.
 Un aparato adaptado para a bañeira.
 Unha estufa.

 Un sofá.
 Santiago de Compostela, remitida por Fundación Meniños, a entidade
colaborou na rehabilitación dunha vivenda dunha familia con catro
fillos, aportando:
 Catro camas, coa súa correspondente roupa de cama e colchóns.
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 Unha cociña.
 Un frigorífico
 Unha lavadora.
 Mobles de salón
 armarios
 Teo, a unha familia deste concello con dous nenos menores
colaborouse na rehabilitación da súa vivenda na que viven coa súa nai
e a súa aboa, con:
 Unha lavadora.
 Un sofá.
 Un armario.
 Mobles
 Camas
 colchóns
O valor económico que fixo a Fundación Amigos de Galicia na
provincia de A Coruña na rehabilitación de vivendas ascende a
22.005.31€
PROVINCIA DE LUGO

 Paradela –Lugo, a Fundación Amigos de Galicia prestoulle axuda a
unha familia con tres fillos en colaboración co Concello de Paradela
construíndo o cuarto de baño e aportando un quentador.
 Rábade, neste Concello a Fundación Amigos de Galicia prestou axuda a
unha familia con tres fillos aportándolle:
 Tres camas e tres colchóns.
 Unha lavadora.
 Un quentador.
 Lugo, a entidade aportou a vivenda de unha familia con dous fillos:
 Dúas camas e dous colchóns.
 Un frigorífico.
O valor económico que fixo a Fundación Amigos de Galicia na
provincia de Lugo na rehabilitación de vivendas ascende a 3.645,01 €
PRVINCIA DE OURENSE
 Ourense, a unha familia monoparental con dous fillos a Fundación
Amigos de Galicia colaborou con:
 Tres camas.
 Un frigorífico.
 Un sofá.
 Un armario.
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 Ribadavia, a entidade aportou a unha familia, con catro fillos:
 Catro camas e catro colchóns.
 Dous mobles.
 Un sofá.
 Un frigorífico.
O valor económico que fixo a Fundación Amigos de Galicia na
provincia de Ourense na rehabilitación de vivendas ascende a 4.865,68 €
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
 Caldas, a Fundación Amigos de Galicia atendeu neste Concello a unha familia
con catro nenos aportándolle:
 Catro camas e catro colchóns.
 Un quentador.

 Un sofá.
 Cangas, na vivenda dunha familia de catro fillos, a entidade colaborou
coa aportación de:
 Catro camas e catro colchóns.
 Unha lavadora.
 Un frigorífico.
 Un sofá
 Un moble.
 Lalín, a Fundación Amigos de Galicia colaborou na rehabilitación da
vivenda dunha familia con dous fillos que lle ardeu a casa aportando:
 Tres camas cos seus correspondentes colchóns e roupa de cama
 Un armario
 Un sofá
 Una lavadora.
 Moaña, remitida por Fundación Meniños, a entidade colaborou na
rehabilitación dunha vivenda, arranxando completamente o baño e,
aportando:
 Dúas camas e os seus colchóns.
 Unha lavadora.
 O Grove, neste concello a entidade colaborou na rehabilitación da
vivenda duna familia monoparental con 6 fillos, a muller é vítima de
violencia de xénero, aportando:
 Cinco camas e cinco colchóns.
 Unha lavadora.
 Un quentador.
 Un frigorífico.
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 Pontecesures, remitida por Asociación Síndrome de Down de Santiago
de Compostela a Fundación aportou:
 Dous camas cos seus correspondentes colchóns.
 Un armario.
 Un sofá.
 Pontevedra,
 Remitida por Fundación Meniños, a entidade prestoulle axuda a
una muller vítima de violencia de xénero con dou nenos
amoblándolle a súa vivenda aportando:
 Tres camas e tres colchóns.
 Un sofá.
 Unha lavadora.
 Un frigorífico.
 Un moble.
 A entidade prestou axuda a unha familia monoparental cun fillo
mediante a entrega de:
 Un armario
 Un armario e un colchón.
 A Fundación Amigos de Galicia prestou a súa colaboración a un
emigrante retornado de Suíza mediante o arranxo da vivenda e
da instalación eléctrica da mesma.
 Silleda, a Fundación Amigos de Galicia colaborou cunha familia con
dous nenos:
 Tres camas e tres colchóns.
 Un sofá.
 Un armario.
 Vilagarcía, neste Concello leváronse a cabo diferentes actuacións:
 A un emigrante retornado de América entregóuselle:
 Unha cama e un colchón.
 Un sofá.
 Unha lavadora.
 A unha familia con dous nenos pequenos arranxóuselle o tellado
e entregáronselle:
 Tres camas e tres colchóns.
 Un sofá.
 A unha familia monoparental de unha nai e un fillo
entregóuselle:
 Dúas camas e dous colchóns.
 Unha lavadora.
 Un quentador.
 Un sofá.
O valor económico que fixo a Fundación Amigos de Galicia na
provincia de Pontevedra na rehabilitación de vivendas ascende a
19.068,19 €
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
A principal laboura da entidade é a atención ás persoas en situación de
carencia de recursos económicos da nosa comunidade. Nembargantes, hai
países que viven nunha situación de pobreza e ausencia de servizos
mínimos de tal intensidade, que a entidade ten que realizar actuacións
especiais, de cara a paliar as necesidades concretas.
No eido da
cooperación internacional, a Fundación Amigos de Galicia traballa en base a
uns valores, presentes en todas as actuacións levadas a cabo pola entidade
e descritos a continuación:
 Loita contra a pobreza.
 Equidade de xénero, enfatizando o dereito á igualdade, entre home e muller.
 Defensa da sensibilidade ambiental, en tódolos proxectos desenvolvidos,
aproveitando os recursos existentes da propia agricultura.
 Respecto polos dereitos humáns, atendendo sobre todo ós menores en situación
de desprotección, garantindo a cobertura das súas necesidades básicas e o dereito
á educación de tódolos menores.
 Defensa de interculturalidade, con respeto polas diferentes culturas.

Na actualidade a entidade está a desenvolver varios proxectos:

Zambia: Con este proxecto a Fundación Amigos de Galicia
durante as anualidades 2011-2012 envia axuda para a
construción de unha Igrexa Escola aos nenos.

Angola: A Fundación Amigos de Galicia está a colaborar con
goberno de Angola e a Igrexa Católica para crear as
infraestructuras necesarias que permitan a constitución de
centros de formación de Hostalería e a creación de unha rede
para axudar aos nenos de Luanda. Co obxecto de darlle unha
formación axeitada aos nenos e xoves destas zonas.

Axuda humanitaria aos damnificados en Haití- 2.011-2.012 [en
colaboración con Cáritas España, Cáritas Rep. Dominicana e
Cáritas Haití]: A partir do terremoto de xaneiro de 2010,
devastador para os haitianos/as, a Fundación Amigos de Galicia
inicia un proxecto de axuda ós damnificados do terremoto,
principalmente ós menores, menores que ademais de perder a
súa familia e o seu fogar, perden as oportunidades de acceso á
educación e ó emprego, e camiñan sen rumbo a ningures cá
fame na súa mirada. Menores que algún día serán homes e
mulleres que repoboarán o seu país e que, poñen todo o seu
ímpetu na reconstrución de Haití.

Entrega dunha Furgoneta ao Asilo Santovenia da Habana; para
a atención das persoas maiores que residen no asilo, doación
realizada en colaboración co Grupo Automoción La Junquera,
reemprazando á enviada no ano 1997.
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